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WEEKBERICHT 
Jaargang 25 Nummer 07 07-10-2016 

 
Jhr. M.W.C. de Jongestraat 26 | 7891 KN | Klazienaveen | 0591-312366 

www.sthenricusschool.nl | sthenricusschool@primenius.nl  

 

 
Agenda 

 

MA10 
 MA17 

Herfstvakantie 

DI11 Directeur aanwezig 
13.15 uur: Spelletjesmiddag opa’s en oma’s 
19.30 uur: MR/SAC-vergadering 

DI18 Herfstvakantie 

WO12 HVK-handbaltoernooi 
Directeur aanwezig 
13.00 uur: Teamvergadering 
19.30 uur: Informatieavond groep 8 (VO) 

WO19 Herfstvakantie 

DO13  DO20 Herfstvakantie 

VR14 Directeur aanwezig VR21 Herfstvakantie 

ZA15 Herfstvakantie 
Einde Kinderboekenweek ZA22 Herfstvakantie 

ZO16 Herfstvakantie  ZO23 Herfstvakantie 

 

 
Schoolnieuws 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Onze kleutergroep 1a begint al leuk vol te lopen. Alleen deze week waren er alweer drie nieuwe aanmeldingen. Zo 
als het er nu uitziet, zal deze groep rond de voorjaarsvakantie al 25 leerlingen tellen. Mocht het aantal aanmeldingen 
zo hoog blijven, dan gaan we in overleg met het schoolbestuur om een derde groep 1 te starten. Het is zeker niet zo 
dat we voor kleuters een leerlingenstop hebben. 
Ook voor de andere groepen geldt dat ouders hun kind bij ons op school aan kunnen melden, maar voordat we als 
school besluiten uw kind daadwerkelijk in te schrijven, kijken we naar de omvang van de groep, de 
ondersteuningsvraag van de groep en de ondersteuningsvraag van de aangemelde leerling. Op basis van deze 
informatie maken we een afweging om een leerling wel of niet in te schrijven. We gaan in ieder geval altijd het 
gesprek aan met ouders, die hun kind bij ons op school aanmelden. 
 
Naar binnen komen 

’s Ochtends mogen de kleuters al om 8.20 uur binnenkomen. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen pas om 
8.25 uur binnenkomen, als de eerste bel gaat. Als om 8.30 uur de tweede bel gaan, moet iedereen in de klas zijn en 
starten de lessen. 
 
Verkeersbrigadiers LAATSTE OPROEP 
Wij hebben de laatste maanden cq. jaren diverse oproepen gedaan voor aanvulling van 
onze verkeersbrigadiers en de verkeerscommissie. Tot een jaar geleden konden we alles 
nog rond krijgen, helaas lukt dat nu niet meer. Na onze laatste oproep is er 1 
aanmelding geweest, hier zijn we erg blij mee. Maar dit is nog te weinig!!! Vandaar deze 
allerlaatste oproep! Komen er geen nieuwe aanmeldingen dan zijn we genoodzaakt na 
de herfstvakantie te stoppen met brigadieren  (en met de overige verkeersactiviteiten) 
en komt de VEILIGHEID rondom school in het  geding.  Er is namelijk de laatste jaren een 
enorme verkeerstoename (met name vrachtauto’s) rondom school waargenomen.  
Nadelen van stoppen met brigadieren:    

 Veiligheid van onze kinderen; 

http://www.sthenricusschool.nl/
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 Verliezen van DVL en daardoor: Geen leuke verkeerslessen zoals Streetwise meer.    
 
Wat vragen wij?    

 Een kwartier per twee weken.  (in overleg is heel veel mogelijk); 

 Eenmalig een uurtje opleiding door de plaatselijke politieagent.  
Hopelijk zijn er nog een paar ouders die zich geroepen voelen om iets voor de veiligheid rondom school te doen.  
Aanmelden kan bij onze directeur, een brigadier, een leerkracht of bij de verkeerscommissie.  
Sandra vd  Giezen : 06-46603079  of  Sandra vd Sluis:  06-22220058 
 
Gratis theatervoorstelling 
Deze week hebben alle leerlingen een theaterfolder van de Brede School Emmen meegekregen. Met deze folder 
kunnen ze gratis naar een jeugdvoorstelling in het nieuwe Atlastheater. Per huishouden kan voor één voorstelling 
gereserveerd worden (kind/kinderen onder begeleiding van één ouder/verzorger) via de website 
www.atlastheater.nl. U moet dan de actiecode van de folder invullen. Reserveren kan vanaf 10 oktober 2016 t/m 31 
december 2016. 
LET OP: In de distributie van de folders is iets misgegaan, waardoor niet iedereen een eerlijke kans kreeg om te 
boeken. Daarom heeft de organisatie besloten alle boekingen die al gedaan zijn te schrappen. Boeken is pas mogelijk 
vanaf maandag 10 oktober om 12.00 uur! 
 
Dag van de Leraar 
Afgelopen woensdag was het de Dag van de Leraar. Heel vriendelijk dat een aantal ouders aan de leerkracht van hun 
kind(eren) heeft gedacht! Meester Alex heeft de leerkrachten op deze dag wat extra vitamine L(eerkracht) gegeven, 
zodat zij hun verantwoordelijke, leuke en soms ook complexe taak weer een jaar lang aankunnen! 

 
 
 
Spelletjesmiddag opa en oma ( 13:15 – 14:15) 
Op dinsdag 11 oktober hebben de kinderen van groep 1a, 1b en groep 2 hun opa’s en oma’s uitgenodigd om samen 
met hen spelletjes te spelen. Het kan zijn dat de opa’s en oma’s nog een paar kinderen extra in hun groepje krijgen. 
De kinderen van groep 8 staan deze middag bij de spelletjes om te helpen en uitleg te geven.  
Na afloop staat er voor de opa’s en oma’s een welverdiend kopje koffie/thee klaar! 
 
iPad 
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind elke dag zijn/haar iPad opgeladen mee naar school neemt. Nu we de iPads 
dagelijks structureel inzetten voor ons onderwijs is het noodzakelijk dat er genoeg stroom in de iPad zit. 
In groep 3 zijn nog niet alle iPads juist geïnstalleerd met Meraki, waardoor de iPad op school nog niet goed werkt (u 
moet gebruikersnaam en wachtwoord invoeren). Met vragen, kunt u mailen naar: ipad@primenius.nl.  
 
 
 
 

http://www.atlastheater.nl/
mailto:ipad@primenius.nl
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Uit de groepen 

 
--------  GROEP 1A  ------- 

                    
Wat een bofkonten zijn we toch! Deze stoere mannen wilden graag bij ons komen voorlezen, daar zeggen we 
natuurlijk geen nee tegen! Zij hebben het boek “Boer Boris gaat naar oma” voorgelezen. Dit is ook het boek die 
tijdens de kinderboekenweek bij ons centraal staat.  
Verder werken we heel hard in oma’s fabriek en zijn we druk aan het stempelen. Ook de rollator vinden ze 
geweldig  
Wist u dat- wij ongeveer 15-20 minuten besteden aan het fruit eten. Dan is een stuk fruit of een koekje voldoende. 
 

--------  GROEP 1B  ------- 
 
Deze week hebben we gewerkt en gespeeld n.a.v. het Kinderboekenweek thema “voor altijd jong”. In dit thema 
staat bij ons centraal het boek “Boer Boris gaat naar oma”. Al onze activiteiten hebben betrekking op dit boek. In de 
gymzaal hebben we o.a. appels geplukt uit de boomgaard, in de klas staat de fabriek van oma waar appeltaarten 
worden gebakken en ook zijn we woordjes op etiketten aan het stempelen. Aankomende week gaan we verder 
werken rondom dit thema. 
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--------  GROEP 2  ------- 

Typ Deze week hebben we gewerkt en gespeeld n.a.v. het Kinderboekenweek thema “voor altijd jong”. In dit thema 
staat bij ons centraal het boek “Boer Boris gaat naar oma”. Al onze activiteiten hebben betrekking op dit boek. In de 
gymzaal hebben we o.a. appels geplukt uit de boomgaard, in de klas staat de fabriek van oma waar appeltaarten 
worden gebakken en ook zijn we woordjes op etiketten aan het stempelen. Aankomende week gaan we verder 
werken rondom dit thema. 
Verder zijn we flink aan het woorden bedenken die beginnen met de O. We hebben al heel wat woorden samen 
ontdekt! 
 

 
 

                      
  
 

--------  GROEP 3  ------- 

Er zijn soms goede gratis apps te vinden, die heel goed bruikbaar zijn ; ook in de klas. 

De 3 onderstaande apps zijn heel goed bruikbaar in groep 3. U kunt ze vinden op de Engels talige site.  Als je klikt op 

Download Apple App Store, installeert deze de app. http://catalog.mathlearningcenter.org/apps  

http://catalog.mathlearningcenter.org/apps
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Volgende week hebben we naast al het dagelijkse werk wat leuke activiteiten in het vooruitzicht. Dinsdagmiddag 
gaan we naar de bieb voor een voorstelling, en donderdagmiddag hopen we met een aantal grootouders ’s middags 
spelletjes te spelen. Dit alles in het kader van de kinderboekenweek. 
 

--------  GROEP 4  ------- 

Taal: volgende week staat de bibliotheek centraal. De kinderen die een biebkaart hebben mogen deze maandag 
meenemen.  
Rekenen: Deze week hebben we liedjes gezongen om de eerste tafels te oefenen. De tafel van 2 is hier te vinden 
https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4 en de tafel van 10 
https://www.youtube.com/watch?v=1NpgUgUGRAw Leuk om samen thuis te oefenen!  
Volgende week herhalen we de nieuwe sommen en staat de 2e toets gepland. 
Spelling: de afspraak “staart” staat centraal. We schrijven woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan. 
Zeg het woord hardop en schrijf wat je hoort.  
4xwijzer: we zijn begonnen met ons eerste thema aan de hand van de kinderenboekenweek. De kinderen mogen 
voorwerpen, woordjes, plaatjes en foto’s meenemen die passen bij het thema opa’s en oma’s.  
Muziek: De eerste blokfluit les is een feit! Er zijn al een paar nootjes gespeeld.  

        
 

De kinderen hebben donderdag een uitnodiging meegekregen voor de opa’s en oma’s om aanstaande  
donderdagmiddag met ons spelletjes te komen spelen. Graag zou ik weten welke opa’s en oma’s komen ivm de 
verdeling van groepjes etc. Graag via een briefje doorgeven/aanmelden. Bedankt!  

https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4
https://www.youtube.com/watch?v=1NpgUgUGRAw
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--------  GROEP 5  ------- 

Spelling:  Afspraak van de “Torren”. Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan volgen er twee 
medeklinkers. 
Taal: We herhalen de alfabetische volgorde. We maken een persoonsbeschrijving. En we starten een nieuw blok: 
Wat doe jij nou? Dit gaat over wat mensen doen. Altijd bewegen en soms bewegen. 
Rekenen: Optellen en aftrekken  t/m 110. in context of kale sommen. Tafel van 6. En de tafel van 9. 
Project:  “Oma’s tijd”. 
 

--------  GROEP 6  ------- 

 
Leren aan de statafel 

Spelling: 

Afspraak Honderd: woorden op –erd, woorden op –aard. 

Woorden die eindigen op –erd en –aard krijgen achteraan een –d. 

VierKeerWijzer: project Oost- Nederland 

 
--------  GROEP 7  ------- 

Rekenen:  Start blok 3: verder met procenten/breuken en verhoudingen. Hierbij moeten de leerlingen breuken 

omzetten in procenten.  

Taal: verder met thema 3: “De aard van het beestje”:  

Spelling:  Regel chocola, telefonisch, politie en liniaal komen aan bod.  

4 keer wijzer: Noord-Europa 

We zijn gestart met het thema Noord- Europa. Dit project krijgen de leerlingen topografie van Noord-Europa mee. 

Deze zal voor de herfstvakantie worden uitgedeeld. Op dinsdag 25 oktober is de topografie toets.  De toets voor de 

vijf vragen zal op 27 oktober zijn.  

Kerstmusical 

Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het weer zover: KERST. Na de herfstvakantie gaan we van start met het 

oefenen voor de kerstmusical. Voor de vakantie krijgen alle leerlingen het boekje “Het lege boek “ mee naar huis. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen het verhaal gaan lezen. Daarbij is het van belang dat ze goed kijken welke rol 

hun aanspreekt. Na de vakantie zullen de rollen worden verdeeld.  

Ouders  gezocht:  

Omdat er veel tijd en energie gaat zitten in de kerstmusical zoekt meester Bert-Jan ondersteuning. Mochten er 

enthousiaste ouders zijn die willen helpen bij het oefenen voor de musical dan zijn die van harte welkom. De dag dat 

we gaan oefenen zal dan in overleg met de ouders worden bepaald.  Alvast bedankt! 

--------  GROEP 8  ------- 

1e ronde HVK 

De meisjes en jongens van groep 7/8 hebben goed hun best gedaan tijdens het jaarlijkse HVK handbaltoernooi. De 

jongens hebben 1 gelijk gespeeld en 2 gewonnen. De meisjes wonnen zelfs beide wedstrijden.  Op woensdag 12 

oktober is de 2e ronde en beide teams maken nog kans op de hoofdprijs.  U bent van harte welkom om de teams aan 

te moedigen deze dag. Tot woensdag  12 oktober. 
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VierKeerWijzer 
5 vragen toets Industrie: 13 oktober 

 
 
 
 
 
Schoolchoizz vindt plaats op woensdag 26 oktober in het Hampshire Hotel in 
Emmen. Bezoekers zijn van harte welkom van 13.00  tot 20.00 uur. 
Informatieavond V.O:  woensdag 12 oktober 19.30 uur. 
 

 

 
Ingezonden 

Geen ingezonden berichten. 
 


